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Bulgaristan 
da Alman 
hazırlığı 

50 iniş yeri ile 
24 hava mey
danı inşa edildi 

Stratejik yolla"n inşası 
bitti· hududa yeni Alman 
ve Bulgar kıt' aları sevk 

olundu 

Hükümet -bir plön 
hazırladı 
Halk• ıuzumlu mad

delerin dağıtllması 

kolaylattıralacak 

Ankara· 26 ( Radgo ga-
zetesi ) - Dağıtma ofisi· 
nin kadroları hazırlanmak· 
tadır. Vekiller HegP'linin 
tasdikinden sonra ofis faa• 
ligete geçecektir. 

1 Nisandan itibaren 

Bulgar Kıralı 

Bulgaristan 

Askeri 
tevkif le 
başladı Londra 26 (a.o) - Alman 

mühendislerinin Balgaristanda 
50 iniş yeri ile 24 yeni hava 
meydanının inşasını idare ettik· 
leri bildiriliyor. Strateiik yollar 
inşası bitmiş ve bu hududa yeni 
Alman ve Bulgar kıtahm sevk 
edilmiştir. 

Hükumet, muhtelif halk 
kütlelerine lüzumlu madde· 
lerin dağıtılmasını kolay· 
/aştırmak maksadigle halk 
arasında birlikler kurmayı 
hedef tutan bir plan ha· 
zırlamaktadır. 

Yaz saati tat-
Ankara: 26 {Radyo gazetesi}

Bir ltalyan teblirinde, Akdenizde 
bir lariliz kafilesine karşı yapılan 
b!lslcı:ıda kazanılan munffakiyet
ten bahsediliyor. "Kral Borisi t 

Romanya ile Macaristanın 

ilkbahar taarruzuna üçer yüzbin 
askerle iştiraki vaadeltiklcri te· 
mia ediliyor. Ôbür taraftan, dö 
nen şayialara göre, Bükreş \'e 
Budapeşte hükQmetleri araların· 
daki gerginlik dolayısile, iyi ta· 
lim görmüş kıtalarınt ihtiyalt" 
tutuyorlar. 

Bera 26 (ı.ı.a) - Bugün bıı. 
raya gelen haberlerden çıkan 

mini Hitler'le handan evvelki 
görüşmelerinde Rusya ile nıüoa· 

ıebetlerini kesmekten imtina et
miş olan Kral Boris'in bu sefer 
Rnsya ile münasebetleri kesme 
nin mümkün bulunduğu merke· 
1.indedir. Bu haberlere göre, 
Kral 'Öoris 200 bin Bulgar as· 
lterinin harbe iştirakini kabul 
etmiştir. Ve bu kıtalar bugün 
ıüratle seferber edilmekte ve 
techiz olunmaktadır. Temin edil· 
diiine göre, Almanlar Kral Bo
riı'in Alman taleplerine müta· 
vaat etmekten her yeni imtina 
ınıo şimd iye kadar Bulgaris~anm 
harpten elde ettiği bütün arazi 
kazançlarının geri alınmasına 
mal olacağını bildirmişlerdir. 

1 Mı•ır'da seçim _J 
-----neticesi--• 

Nahas pş. 
Partisi 
Kazandı 
Kral Faruk 30 Martta 
bir nutuk söyleyecek 

Kıral Fa'rak 1 
Ankara 26 (Radyo gaıetesi)

Mı11rdaki seçimin neticesi belli ol· , 
••ıtar. Vefd Partisi, mevcut 264 
... iao 216 ııoı temin etmif· 

. 

b i k olunacak , 

lnrilizlerin İskenderiye' den çı
kardıkları gemi kafilesi Malta'ya 
varmıı bulunduru için, lnriliz ka· 
fileıine yapılan. hücumlar etrafında 
şimdi tafıilit verilmektedir. 

Buna göre, logiliz remi kafi· 

'! lesi sadece kruvu:ör ve muhripler 

G an d I• Ankara 26 (Radyo gazetesi) - Resmi gazetede neşrolunan bir 1 tarafından himaye edilmekteydi. 
'- d 1 N' d 't'b t' t t ' İtalyan ana filosu Vittorya ıınıh .. ararnameye göre, memleketimiz e ısarı an ı ı aren yaz ıaa ı a • 

k 
• ' ı bik oluııacaktır. 31 Mart 1942 Salı gününü 1 Nisan Çarşamba güoÜ'lft 35 bin tonlok bir muharebe gemiıi, r 1 ps e 1 bağlayan ~ece saat 24 de ıaatler birer saat ileri almacaktır. iki 10 bin tonluk kruvazör, müte-

=---------------------------~ addit hafif kruvazör ve mnbripler-g 0- ru•• şece k den müteıekkildi. Ana kuvvetin 
ilerisinde bir keşif kuvveti bolun· 

Nazır Hindistana maktaydı. 
iki filo arasında yapılan temat• 

nasıl bir teklif larda lngilizler ltalyan k:rovazörle· 
rine ve Vittorya 1101fı muarebe 
remiıine isabetler kaydetmişlerdir. 

logilizlerin bir kruvazör ve üç 
muhribi hasara u(ramıştır. 

----- ---....---
götürmüş? 

Ankara 26 (Radyo gazetesi)
Hındistan meııelesi, bütün dünya 
efkarını ilgilendiren en önemli me· 
sele olmaktadır. 

lngiliz Mühür Lorda Kripı 
Hind liderleriyle temaıılarına de 
vam ediyor. Kongre rei!liyle görü· 
şen Nazır dfüı de müslümanlar )i. 

derini kabul etmiştir. 
Krips, Gandi'ye de bir tel· 

graf çekmiş, kendisiyle rörilşmek 

istediğini bildirmiştir. 

Gandi verdiği cevapta «Harp 
hakkındaki görüşlerimi biliyorsu· 
nuz. Buna ratmen görüşmekte bir 
fayda var mıdır?» diye sormuş, 

Krips, görüşmekten memnun ola
cağmı bildirmiştir. 

Gandi harp aleyhtarıdır. Bu 
yüzden kongre reisliğinden de çe
kilmiştir. 

Gandı'oia pasif mukavemet ve 
kuvvet kullanmaktan kaçınmak na
zariyesi, lngiliz Nazırı tarafmdan 
hftdef tutulan gayeye aykırıdır. 

. Haber verildiğine göre, Gan
dı yarın (bugün) Kripı'le görüşe· 
cek.tir. Fakat bu görü,meden bir 
nehce çıkmayacağı söylenebilir. 

o·· •rer tarafından Hiadnlarıo ve 
müılümanların liderleri • menıup 
oldukları partileri topla t 
~ n ıya ça· 
gırmışlardır. 

Krips'in Londra'dan nasıl bir 
teklif getirdiği mal Om d - 'ld' 
D ı ,t ''d ,_. A erı ır. 

e nı e .. ı merikan ka n ki 
1 .

1
• y a arı , 

ngı ız Nazırının Hindistan' D 
• 8 o. 

mınyon statüsü temin edecek b' 
teklifle geldiğini bildiriyorlar. ır 

Krips, son bir demeçte bulu
narak demiştir ki: 

« - Hindistanda, harp kabi. 

nesinin bir bası sıfatiyle bolunu · 
yorum. Hind Liderlerine, harp ka

binesinin kabul ettiği bir ı•linı tek· 
lif etaıek üzere geldim. Bu planın 
Hindistan tarafından kabol edilip 
edilmiyece(i bildiriyorum, 

Kabul edilen şeklin teferruatı· 
na ait kısmında bazı tadiller yapı . 
labilir. E!las noktaları üzerinde her 
hangi bir derişiklik yapılamaz.» 

Vefd Partisinin eline geçmektedir. 

Bu, Mısır iç politikası bakımından 
ınühiın bir iıtihaledir. En çok dikkate 

deier taraf, Vefd Partisile lngiltere 
arasındaki . • 
G . ıamımı münasebetlerdir. 
e~~ış zaıııanlarda Vefd daima 

1.nrıl~z aleyhtarı olmuşta. Vef d'in 
lıderı Nabaı Pata dinamik bir po· 

Doğu cephesinde Alman askerleri 

Ankara: 26 [Radyo gazeteııi] -
Doruda muharebeler gittikçe şid
detini arttırmaktadır. Pravda, Al· 
manlarm fili bir müdafaaya geç 

tilderini, zayiata ehemmiyet vermi
yerek vakıt kazanmağa çalıştıkları· 
nı, ihtiyatlarmı muharebeye sok 

tuklarını yazıyor. 

Rus kuvvetleri llmen gölü üze · 
rinde 45 kilometrelik bir sahayı 
kayaklarla geçerek Staraya Russa 
şehrine girmişler, yüzlerce Ruın 
esaretten kurtarmışlardır. 

Bu şehir 16 ncı Alman ordu· 
sonun biricelt ikmal üssü olduğuna 
göre, Almanların bu şehire tekrar 
harekete geçmiş olmaları muhtemel

dir. 
Sovyetler Leningratta taarruz· 

larını yeniden tekrarlamışlardır. 

Stokbolm'dan lıildirildiiine ıö · 
re, Moskova önünde Sovyetler 
tahkimat faaliyetine devam etmek· 
tedirler. Bu tahkimat iılerinde on 
binlerce kadın da çalışmaktadır. 

Soiuklar azalmaia b1şlamıştır. 
Isı derecesi Moskova bölgesinde 

sıfırın altrnda 2, cenupta tam ıı · 

fırdır. 
Moıkova: 26 [a. a.] - Bu aa· 

babki Sovyet tebliii: 
Gece cephede eııash hiç bir 

değişiklik olmamıştır. 

ltalyan radyosu bugün Mısır 
durumu üzerinde tefsirlerde bulun. 

muş ve demiştir ki: 

«Sad Zagltll Paşanın çizdiii 

yoldan ayrılmış olan Vef d Partisi 

lngilizlere müracaat mecburiyetia· 

de kal~ıştır. Bo ayın 30 anda Kra· 
hn aö1l•ıeceii natuk dU111Da ar· 

·Ruslar 
Stara ya 
Russa'yı 
aldılar 
Onbinlerce 

Rus kadını 
Moskova önünde 
tahkimat işinde 
çalışıyor 

Eler teslim olmazsa, 16 
ncı Alman ordusu gok 

edilecek ............ .... ....... 
Moskova: 26 [a. a.] - Bu ge

ceki Sovyet tebliii: 

24 martta cephede ehemmi· 
yelli bir hareket olmamıştır. 

24 martta 37 Alman uçaiı dü . 
ıürül~üştür. 24 martta tahrip edi. 

· len duşman uçaklarının saym 27 yi 
bulmuştur. Biz 9 uçak kaybettik. 

Londra: 26 {a. a.] - Moıkova 
Radyosu demiştir ki: 

Staraya Russa'da çevrilmiş olan 
16 ncı Alman ordusu muazzam ka· 
yıplar vermiştir. Yok olmaia mab· 
ktlm bulunan bu ordunun ihtiyat 

· kin kuvvetleriyle kurtarılmasına ım 
kalmamııtır. Düımao teılim olmaz· 
ıa ona yok edecej'iz. 

Moıkova 26 (a.a) - Sovyet 

teblitioe ektir: 
Taok ve tanarelerden rardem 

(Resim, bir loailiz tayyaresinin 
bir mihver hücum botuna taarro 
zona röıteriyor.) 

Çin kuvvetleri 
Siyam'a.girdi 

Ankara 26 (Radyo gazeteıi)
Çanr-Kinrden verilen thaberlere 
göre, Çin kuvvetleri iki koldan 
Siyam topraklarına girmişlerdir. 

lravada bölreslnde Japonlar 
iki koldan lagiliz kıtalarının reri
lerine Japon paraşütçü müfrezeleri 
indirilmiştir. 

liiile bir Sovyet birliği arasında 
iki rün süren şiddetli bir mnhare· 
beden ıonra yüzlerle Alman ölüsü 
Kalinin cephesi muharebe meyda· 
oını doldurmaktadır. Aynı cephe
nin diier bir kesiminde düşman 
taraf andan yapılan bir kartı hü 
cam teıebbüsünde ilerlemeie mu . 
vaffak olan 930 Alman ıubay ve 
aıkeri öldürülmüştür. Bn cephede 
çeteler Sovyet kıt'alarına yardım 
etmektedir. Avcı hattında ilerle· 
mekte olan bir Alman taburu, çe· 
telerle yaptığı kısa bir çarpışma· 
dan sonra dağıtılmıttır. Almanlar 
yol üzerinde bir 'çok ölü ve pek 

çok. malze?1e bırakmışlardır. Ayni 
keıımde bır çete K köyüne hücum 
ederek buradaki garnizonu yok 
etıniıtir. 

Tas •iaoıına röre, Briyaoık 
kesiminde faaliyette bulunan bir 
çete ehemmiyetli bir gar'• büca• 
ederıl!lc bir Alman bölüiil efradıoı 
öldürmüş, harp malıı:emeıil• yü~lil 
b• . 1 o -itralyoz, 
ır trenı uçurtmuş ve -

180 tüfek ve 8000 fişek ele r•· 

çirmiştir. Al n teb· 
Berlio 26 (a.a.)-da :if dü•· 

1. - . K yarı mad .. ın ,. 
ıgı: erç IJıkOrtülmilıtür. 

man taarrazlarl p 
b ıı:aııoda dliımanın kıs· 

Done tz av k'I • 
t klarıo delle ı e yaptırı 

men • 0 
•lar Alman ve Romen kıtala. taarru... . . 

rıoıo 111akavemetı karşıtında ve şıd· 
detli muharebeler neticesinde kırıl-
11111tır. 

Doiu cepheıinin direr muhte· 
lif kısımlarında da diiıman taarrın· 
ları devamlı olarak eriyen karlar 

içinde ve kısmen çetin muharebe
lerden ıonra püıkllrtülmüıtür. Mev· 
1.ii taarraz barekett-imiz •m.affa• 

ki1etl• aetic.-••· 

tından atınız ! 

Ankara 26 (Radyo gazet 
Bulrar K,.alı Boriıin Almanya 
yareti, Alman basınında Bolw 
Alman doatluiuna belirten y 
rın intişarına veıile teşkil e 

Völkiı~r • beobabter r 
ıöyle demektedir: 

cBalgaristanın, yeni 
nizamının bir direii ııfatile k 
ıine düıen vazifeyi mildrik 
tona filpbe yoktur. » 

Diier bir Alman razeteai 
ları yumıtbr: 

«Kral tarafındın, b11 
nuıoda Avrupa milletlerinin 
kadderahnı tayin edecek ...ı.· 
verilecek biltiln kararlar d 
milletince tuvip olunacaktır 

Gazetelerden anlaıddı 
re, Boriı, Berlinde bazı 

verecektir. Bu karar ne ola 
Alman ve Balrar gazeteleri, 
gariıtanın Ayrupa nizamında 
zifelerinden müphem bir 
bahıetmektedirler . 

Bulgar radyosu, Hitler • 
müliltatınıa Alman baaınında 
ler oyandırdıiını bildirmekle 
etmiıtir. 

Bu mesele ile en çok 
olan, Londra radyosanan Bal 
neşriyatıdır. Bu radyo, Bulra 
kını Kral Borise ve hükOmet 
şı kışkırtmak için her vesiled 
tifade etmekte, Bolrar mill 
felalete ıürükleneceiini, bu 
ketten kurtulmanın tek çar 
risi tahdmdao atmak oldup 
lemektedir. 

Sofyada glneral Zıimof 
takım yüksek rütbeli saba 
tevkif edildiii bildirilmiştir. 
gazetesi bu tevkifleri, biik 
barp politikaııoa mubalefe 
görme!Ltedir. 

Suudi Ar•bl•t•n'• 
Amerlk•n h•J•tl gl 

Ankara: 26 (Radyo razet 
Vqiarton'dan relen bir 
röre, Amerlka'dan yakında 
Arablıtana bir ziraat heyeti 
deril ecek tir. 

dotaıunda bimaye altında 
logilia kafilesinden 5000 to 
bir ticaret remisile bir 
muhribi batırılmıştır. 

Alman savaş tayyareleri 
da Lavaletta limanına teıirH 
ruzlarda bulunmuştur. 

Dnvr limanı çevreıine y 

ria askeri eh•mmiyetteki t 
dün gece Alman bava ku 
•iır çapta bombalarla ta 
mişler ve Önemli batarlar 
lardır. Dün rece düımım 
manyada bir çok yerlwı 
ve infilak bombaları ataalf 
halk arasında ölüler .,. 
vardır. Tek bqlarena 8faD 
tayyareleri cenap Al .. _,.~ 
iz' aç aluolan ,., •••• 

Aba .. Poı• ....... 
k~·~ 



z 

·etlkftlkDer 

•ropsuz, tüfeksiz 
Bir yıldız taz -
minat verecek 

'.Bölgemizde serbest güres 
birincilikleri yapılacak ·ıarbeden bir ordu 

ı ıG iuimo (Çanı • Kıy • Şek), - - ve milli ku~vetl~rle ~omüoistler 
eı telrrafr tik •tacından koyu 300 f1rkahk Çin Or• arasında 9 run ıuren hır harp vu 

Fransız sinema yıldızı Anne· 
bolla, Nevyorkta aleyhine aç~lan 
bir diva neticesinde on bin dolar 
tazminat vermeğe mabkOm edil· 
miştir. Bütün Amerikada büyük 
alika uyandıran divanın mevzuu 
şudur: Aunabella Ametikaya git· 
tikten sonra Thomas Hunter İS · 

miode bir simsarla anlaşmış, sim· 

Beden Terbiyesi Umum Mü· 
dürlüğünden b ö 1 gemiz e gelen 
bir tamime göre, 5 Nisan Pazar 

reşçiler grup birinciliklerine iştirak 
edecektir. 

r di like maaasının üstüne hı· dusunun ancak yarası kobulda. Grop birinciliklerinden biri Ada· 
na'da yapılacak, buraya civar böl· 
re fÜreşçileri de iştirak edecektir. 

c ı. Kariıına baktı; kadın moam· yeni sillhlarla m Uceh· Komünüstler mağlOp oldular. 
tebessümünün yüzünde reı· hezdlr Bu allAhlara 19388 Yeh Tior esir edildi ve kurşuna 

günü bölremizde aerbeat güreş bi· 
riocilikleri yapılacak ve kazananla· 
rın isimleri telgrafla Umum Mü. 
dürlüie bildirilecektir. 

ti~i rorara anladı. kadar• Alınanlarla ltal· dizildi. 
•ıaşıngtooda Rooıevelt ve Cbor· Çinli Generaller renç adam-

Grup müsabakalarında kazanan 
7 kişilik takım Türkiye birincilik· 
terin rirecektir. 

ı , Çanı. Kay. Şek".i uzak ıark yanlar verlrorlardı; O lardır. E~ yaılısı olan Çaog-Kay 

i efik kuvvetleri baıkomaodaoı tarihten sonra Ruslarla -Şek 53 yaşındadır. Ba müsabakalarda kazanan l'Ü· 

ı ediyorlardı. Anglo · &aksonlar veri· Bütün bu genç adamlar asker· 
Ba nasp ve tayin meıelesi karı yorlar. Tayyareye kar,ı likte tahsil noksanlığını tecrübe 

iio a için bir büyü~ zafer demekti. toplar ltalyandar. Zarhh ile ikmal etmişlerdir. Dört senedir 
ı c:ı rlo. Sakıoolar ılk defa olarak aerpu,lar Almand1r. Bir devam eden harpte kendi kendile-

ur da bir çok filmler çevirmek 
için Aonabella namına mukavele· 
ler yapmıştır. Fransız artisti bu 

esnada Hollivut'uo en çok sevilen 
genç artistlerinden Tyrone Pover 

Hayvan hastahklarlyle 
mUcadele f aallyeti 

Son iki ay içinde Adana merkez 
ve kazaları hıyvanlarıoda çıkan 

hastalıklar· şunlardır: 

İstanbulda bir komla· 
yoncu ve bir çoban 

yandılar 
ıd IAsyılıoın kumandası altında t rine yetiştiler. 
m omıya razı oluyorlardı. Bir sarı, kaç ayyare fllosu bU· ''Küçük ka d Şeng ile tanışarak evlenruiinden, film 

çevirmekten vazreçmiştir. Simsar 

lstanbul (hususi) - Dün rece 
sabaha karşı Arnavotköyünde blr 
yangın çıkmış ve 
komisyoncu Şükrü adında bir zat 
yangın esnasında yanmıştır. Yan· 
gıoa Şükrü'oün yatarken odasına 
aldığı mangaldaki kömürden zehir 
leomeıi ve odadan çıkmak ister· 
iten mangalın üzerine düşerek de· 
virmesi sebep olmuştur. Yangıo 

iki ev yandıktan ıonra söndürül· 
müştür. 

do(ranın en ırkçı beyazlarına emir tUn dUnya markalartn· _ ~- ~ r eş,, 
aa ıcekti. dan birer numunedir. - Şeng bu yüzden bir çok zararlara uğ. 

radıiıodao bahisle mahkemeye 

Adana: Yemişli köyü hayvan
rında Strongylosiı ( Kıl Kurdu ) . 

Ceyhan: Kaldırım köyünde 
Distom (Kelebek) ve Stronrylosis, 
Tatarlı köyünde Stronrylosis. 

iı Ba telrraf, ırkların mün11eba
ınl fA. derin bir inkılap yapmıştı. \ 
a & Çaor • Kay • Şek bunan ney• 
ı 1~ olacaiını biliyordu. Birmaoya· 

.. 
1 

nrilizleri kuvvetlendirmek için 
ım it 000 aıker .•. Bn o kadar pa· 
cı ~ deiildi. 
k ı.1~ Kendi ıehlrleri olan Thoor • 
v • rin ba küçük ıtüdyosunda Ma • 
no~ >Ia kamı o Aıyalılara mabsoı 
bi 

1;f 11kit zafer ve şerefin ne de 
rı _ oldoiuoo tatmıılardı. 

ım Ufı Karııa relen mektupları açıp 
~ ıt '!rken Mareşal telefonu ah yor 

~e ~;Harbiye Nazırı General Ho'yu 
( ırıyor: 

de v - Kuvvetleri Vavell'e röode
lm'e" 
e ne.Ho izahat lsteaıılyor, çünkü 
~ r ıimo'nuo davayı kazaadığ'ıoı an· 

i~ di rl 
r--ru Meçhul bir harita 

üzerinde bahis 
dfkd'f!\ K 
ı 1 orlo· Saksoolar Çanr· ay· 
e &U ş L,. - • l . e .. ın uzerıne oynuyor ar, 
~Df 1 

&Ü ona ihtiyaçları var. Japon-
nı iZ • M 1 

l 
1 büyük kuvvetlerinı a ezya· 

ebt aı p .f'k 1_ t t k .. b 1-' ve atı ı ten uza1. u ma ıçın 

. e; ordusuna ihtiyaçları var. 
o..am ç· d - ı. M • 1 ın or osuna ruvenmea.: eç· 
yr.ı "bir haritaya taliini bajlamak 
esm" • 

eldır. Japon ordoıuno herkes 
IJnf u: L • 0 t d • • dü lı: e J , &DVVetını anır, ~rerı n• 
. İ • ı malOmdor. Halbuki beyaıl~r' ' c· pek azı Çin ordusunu ror· 
ıe lerdir. Bu ordudan bilinen ye-
kt~ t • ıey dört aenedenberi imha 

.. ma emiyorek Japonlara kafa tutabil· 

~ l ç 1dir. 
1 

,lüc Bllyük meydan muharebelerin· 
u 1ce daima mı(IOp olmuş, fakat bi· 
ne ıdd daha uzakta yeniden toplana· 

·~ alm, teıelr.kül edebilmiıtir. 
ı~a mıı :iissimo (Çan • Kay • Şelı): «Biz 
e l•le ·alt muharebeleri kaybediyoruz. 
bol ıter at yilzlerce ufak muvaff .skıyet· 

uar:.Jtiz var. Ufak muvaffakıyetler 

~:. o~t zafer yapabili.r» diyor. 

atımız 1937 Temmuzondanberl J8pon. 
bi • af Jc.bol'ü,Pe1'in'i, Şaorhay'ı, Nao

bal:di~iı i, Kar.too'o, Hınr - Keou'yu 
·lar bıtr ; sahillerin çoionu, limanları, 
;i < • fı ir ağızlarını zaptetti. Şımendi· 
illt • de eriu, ve ba~hca münakale yol

me elet'nın kontrolü emrindedir, buna 
rlır, men Çıolilerın mukavemetini 

Ql İle~1mad lar. Haoı K,ou'oun önün · 
,...........! 3 llbarp ııı n ı yiioi nakledinceye ita· 
r1.n.ıt1. dayandıktan sonra Çan Key· 

da . üç bin kilometre rırbe, Tho. 
\r, k. King'e, Yaog Se'nini arkHına 

t 'İrlerc .ildi. 
•rı,ba11 Ba dört bin senelik şehir ra

rıo~ lha9' ehemmiyetlidir, büyilk binaları, 
rıo 1 • • • 

• ine troları crazete era, asrı maraza· 
.sal ~ '. ada vardır. 

:~,meli Bir kaç ay zarfıoda =~ha~g 
ıhire r'in nüfoıa 400000den ıkı mıl· 

ıbı 1. 
nıı. 1a çı11.tı. 

mar . G . b·'cum ıç rı eçen aenenın tayyare u 
rav\ne fı todan sonra 600000 e düştü. 
.t)ıtııp Bu itibarla Japonların 500000 
1
';;nüz ılilerin iki milyon kayıpları bir 

ür ıdan afa bıraluhraa Çin ve Japon ara· 

l
• Jndac daki aavaı berabere kılmış de· 
ar Lt• ·az da" ır. 

:,,ibi , inde 250 dirhem pirinç 
ık felece --
.. eaıla be 8 inlerce senelik Çin, aaker· 
. t l biri liii aevmiyea bir kavimdi. 
anıdır. ~n Çinliler asker bir millet ol· 
duaıua Köylüden talebeye kadar ıilih 

ri Ptojalı Uanmaaını öirendiler. 
r1nı-1rlar. Her ıeyde mnthiı bir deiiıik· 
ad lur ol olda. Vaktiyle kim çok pıra 

ner ya irl8 on• taraflar olan haydat 
0 

;jün m ııerıller, memlelı:etlerine n •es· 
eni ." T terine bailandılar. 
el ~un K 

Ba ıayede Çan- ay-Şek bir yu amat , . 
baiaya 6. karda Ôyle bır ordu lı:ı sanki 

!>urda ıraktan çıkmıştır. Ve bn ordu ku
..ıa!.. .ıe •t çamur renrindedir.Ona t~ı 

ları bi bir mavaffa· 

Aylardanberi bir avuç pirinçle 
beıleniyorlar, fakat dövüşüyorlar, 
ıiperlere ııaldırıyorlar.Soiuk hava
ları sırtlarında hiki renkte incecik 
bir pamuk üniforma ile siperlerde 
geçiriyorlar. 

Bir çoiunun ayaklarında papoç 
bile yok. Fakat icap ederse gün· 
de 65 kilometre yapabilirler . 

Niçin dövüşüyorlar? Bilmiyor 
lar. Yalnız cGi11imo» onlara dö 
vüşmelerini ıöylemiş ve ellerine bi · 
rer tüfek vermiştir. 

Milyonlarca asker, fakat. .. .. 
Çio ordu~uııun bütün aslcerleri 

eli silahlı deiildir. Ordu Al 
mao ordusu ribi 300 fırkadır. Fa
kat bu ordu yıldırım harbi yapılan 
yirminci asırda, on aekizinci asır· 

daymış ribi topsuz, tüfeksiz, tayya 
resiz harp eder. Çang-Kay-Şek 
in ancak 150 fıkrası yeni silahlar· 
la mücehhezdir. Bu silahları 1938 
e kadar Almaolarla ltalyaolar ve· 
riyorlardı; o tarihten ıoora R11slar 
la Anrlo - Saksonlar veriyorlar. 

Tayyareye karşı toplar İtalyan 
dır. Proiektörler, sesleri bulma i· 
letleri, zırhlı serpuşlar Almandır. 
Birkaç tayyare filosu bütün dünya 
markalarından birer nümunedir. 

150 fırkanın bir kısmı ıüvari · 
dir. Askerler kısa ayaklı ufak mon 
rol atlarına binerler. Bu hayvan
lar Hunlarıo Avrupaya akın ettik
leri zaman bindikleri hayvanların 
kardeşleridir. 

Bu 150 fıkranın bir kısmı da 
ellerine rugele düşen ıillhlarla 
mücehhezdir. Büton bu askerlerin 
Çang - Kay - Şek'io hiklmiye. 
ti altıoda oldujuou kabul etmek 
doğru deiildir; Birçoiu doj'rudan 
doğruya bir nevi ufak kralhklar 
tfşkil eden muharip Generallerine 
tabidirler. Çang - Kay - Ş•k'le 
erkioı harbiye bu eyalet orduları· 
oı millileıtirmiye çalışıyorlar Buna 
yavaş yavaş muvaffak oldukları 
isirı ile rörülüyor. 

Ruslarla ittifak 

Ba müttefikler, Çaog - Kay 
- Şeki Japonlarla harp 

kadar dOşündürüyor. 250 000 komü 
oiat asker milliciler için ehemmi· 
yebiz bir adet olmakla beraber 
ihmal edilecek bir kuvvet deiildir. 

Sazan Gisaimo'nun emrini bile dinleme 
dikleri oldu. Bir kere gttntral Y eh 
Tiog Tchonr Kioge doğru yürüdü 

Çıog - Kay - Şek'teo son
ra Çin ordusunun eo ehem

miyetli adamı Şeor Şeng'tir. 
Japonlara karşı Yaok Tse'yi 

müdafaa eden bu adam, hem as• 
hr hem de şairdir. Akşamları meh· 
taba karşı 2500 sene evvel gelen 
şair Li Po'ouo şiirlerinioi okur. 
Şeng Şear'in maiyetinden birinin 
de ipek kumaş üzerine yailı boya 
çiçek ve koı resimleri yapmakta 
büyük mehareti vardır. 

Çang Kay Şek'in· karısı 

Maylinr • Soonr, Amerikada 
ayak satıcılığı eden David 

Sooog'un kızıdır. Mukaddes kitabı 
Çince basmak suretiyle büyük bir 
serv~t yapmıştı. 

Mayliog ile iki kız kardeşi en 
mükemmel Amerika koll,jleriode 
okudular. lnrilizceyi Amerikalılar 
ribi hımhım gibi burundan konu 
şurlar. David Soong kızlarını iyi 
evlendirdi. En büyükleri Elng Çi 

nio en zenrin banlceri olan Dr. 
Kunr ile, ortancası olan Chigliog 

Çin cümhuriyetinin babası Son Yat 
Sen'le evlendi. Çanr- Kay - Şek 
M11ylior'e delice itık olduğa za . 
man genç kız onun hıriıtiyan ol. 
madığını ve evli olduğunu ıöyliye· 

rek onu reddetti. General karısını 

boşadı, dioiai deiiştirdi ve sevgi 
liıini aldı. 

~alezyad~e Birmanyada 

2.900,000 'kilometre murabbaı· 1 
nı işgal için jıpoolar 800,000 

kişi gönderebildiler. Dört senede 

Çiode şimalden cenuba altmış mil. 
yon kişi hicret etti. Bunlardan yir

mi beş milyona haltalıktan, açlık 
tan, toptan ve ıo basmasından 

öldü. Geriye otuz aekiz milyon ka. 
lıyor. 

baş vurmuş, 47 bin dolar tazmi· 
oat ·istemiştir. 

Muhakeme rüoü salon birçok 
meraklılarla dolmuştur. Annebel 

la sade ve zarif bir tuvaletle mab 

keme salonuna girmiş, ıorolan 

ıuallere şu cevapları vermiştir : 

- B. Huoter'le iş etrafında 

konuştuiomozo hayal mayal ha 
lırlıyorum. Bu konuşma esnasında 
bazı kiiıtları imza etmiş olmak
lıiım da muhtemeldir. Ben imza 
ettiğim kağıtları okumam. Bonon 
için ne imza ettiğimi bilmiy9rom. 

Divacının avukatı şu suali 
sormuştur. 

Film ne için çevirmiyor· 
suouz? 

Çünkü evlendim ... Fikrim· 
ce her kadın her şeyden evvel 
kocası ve evi ile uğraşmalıdır. 
İşte bende bunu yapıyorum. 

Annabella, OY"velce Fransız 

artistleri Jean Marat ve Albert 
Prri ~ n ile evlenmişti. O zaman· 
lar~ film çevirmeii bırakm•mış· 

h. Bunun için şimdi ıöylediği 

sözler eski kocaları için pek ho· 
şa gidecek ı,ıeyler dei'lldi. Fakat 
avukat buna temas etmemiş, yal 
01z şunları ıöylemiştir: 

Şn ooktayı anlamak iıtiyo

rum: Son zamanlarda Buenoı Ai-
res'e gitti mi? 

- Evet fİttim. 
- Kocası da birlikte miydi? 
- Hayır, değildi . 
Aonabella kendini toplayarak 

acele şuaları ilave etmiştir: 
- Buenoı Aireı'te amcamın 

kızları vardır. O.:ıları ıörmeie 
rittim. Hepıi evlidirler. İçlerin· 
den birinin altı çocuiu vardır ... 

Davacının avukatı ıon izaha· 
tı dinlememiş ve şu ağır sözleri 
söylemiştir: 

- Koca11oı bırakarak Buenoı 

Aires'e gidiyor da neden film 
çevirmiyor? .. 

Ba sözler üzerine Annabella 

Dört aene tek başına Japon. 
lara karşı duran Çang-Kay-Şek 
şimdi dünyhoıo en büyük devlet
leriyle müttefik bulunuyor: Bu 
suretle hem manen, hem de mad yerinden kalkmış, avukata yak· 
deten kuvvetlenmiş bulunuyor. Yal )aşarak yavaşça omuzuna vurmuş 

ve: oız mesele müttefiklerinin ona mal-
- Biraz daha inıafh olunuz!. .. zeme ye~iştirebiJmeleridir. Eğer A· 1 

• demiştir. Bu ıözler herkesi gül-
merikalılar ve lnrilizler Çang - ı dürmüş, avukat da aeıini kesmiş· 
Kay - Şek ordularıoı modern si. 

lihlarla teçhize muvaffak olabilir. 
lerse, deiil yalnız Çinin, bütün 
Aayanıo mukadderatını dejiştire 
bilir. 

ı tir. " 
Mahkeme neticede Anoabel · 

la'yı 10 bin dolar tazminat ver
mej'e mah~ı'.lm etmiştir. 1---;..._______________________ 1 

Kozan: Işıklı, Hacı Mirzah, 
Betteıdamı, Eski Babasakal ve 
Ufacı'lı köylerinde Didoın. 

Kadirli : Mecidiye, Kerikbelide, 
Dlstom, Alibeyli köyiinde ciier 
arrısı. 

Karataş: Kamışlı, Mileci çift· 
liiiode Proplazmos. 

Bütün bu hastalıklara karşı 

her türlü tedbir alınmış ve bu has· 
ta hayvanlar tedavi edilmiıtir. 

ilkokullar koruma 
Blrlİilnln yardımı 

Bugün aaat 15,30 da talebeye 
ve 20,30 da da halka olmak üze. 
re « lıkokullar Koruma Birliği » 
çıkarma Asri Sinema'da bir müaa
mere verilecektir. 

Bu müsamereden elde edile
cek paralar ilkokullarda bulunan 
fakir talebenin okul ihtiyaçlarıoa 
sarfedilecktlr. 

Birliiin bu yıl yaptıiı yar• 
dımlar şunlardır: 

ilkokullara ders levazımı için 
1375 lira 48 kuruş, fakir talebeye 
elbise için 520 lira, yine fakir ta· 
lebeye 1086 çift ayakkabı ıçıo 

4026 lira ki cemao 5921 lira 48 
kuruı aarfedilmiştir. 

Adana • Misis yolu ve 
Sar1çam dereıl 

Öirendiğimize röre, Sarı~am 
deresi, asri mezarlık önlerinde, 
Adana· Misis yolund aşındırmaktadır. 
Belediye tarafından bu yol keoa. 
rına dikilmiş olan okaliptüs ıiaç· 
Iarından bir kaçı dere ıularıoın 
teıirile yıkılmıştır. Yolun daha fazla 
harap olmaması için alikadarlarca 
ıüratle tedbir alınması gerekmek
tedir. 

Anıt - kabir proje· 
leri te,hlr edlllyor 
Ankara (Hususi) - Rasatte· 

pe'de yapılacak Anıt - Kabir 
için gönderilmiş ve jüri heyetinin 
tetkikiodan geçmiş olan projeler 
Sergievi salonununda halka açıl
mıştır. Projeler ay bqıoa kadar 
burada asılı kalacaklıırdır. Dün 
bir çok kimse Sergievine gidecek 
projeleri rörmüştür. 

VllAretlere otomobil 
IAatlğl gönderlldl 
lstanbol (Hususi) - Otomobil 

latiklerinin daj'ıtılmuına l>aşlanmış, 
vilayetlere de gönderilmiştir. 

Gene dün gece Çubuklıı'nun 

iki kilometre uzağ'ında bir madıra
da yangın çıkmış çoban 13 yaşın· 
da Alieddio ile80 koyun yanmıı· 

tır. Alieddio ile 12 yaşında bir 
arkadaşının mandırada ısıomak için 

ateş yakmaları yanğına sebep ol· 
muştur. yangın kapıyı sarınca Ala 

ettio'io yanıodaki çocuk kaçmış 

koyunları kurtarmak için uiraşan 

Aliettin kaçamıyarak koyunlarla 
beraber yamıştır. 

Berlln filarmonik 
orkestrası 

Ankara - Berlin Filarmonik 
orkestraıı, profesör Benda'oıo ri· 
yHetiode 28 mart 942 cumartesi 
fÜDÜ Ankara'ya relerek ayni ak· 
şam Halkevinde Kızılay menfaati· 
ne bir konser verecektir. 

latanbulda kahve satıtı 
lstanbul, - Ticaret Vekaletin 

den gelen talimat üzerine İstanbul 
da kahve 11tışlarıoa başlanmıştır. 

Kavrulmuş ve çekilmiş kahvenin 
bir kilosunun satış fiyatı 687 ku
ruştur. Karışık kahve satışı yasak· 

tır. 

JUrl heyeti lstanbul'da 
İatanbul, - Anıl - Kabir 

projelerini tetkik eden Jüri heyeti 
Ank;ra'dan reldi Akademi müdü· 
rünün daveti üzerine Güzel Sanat· 

lar Akademesinde Akademi profe· 

ıörleri ve müsabakaya proje gön 
deren Türk mimarları ile tanıştılar. 
Alcadem3yi gezdiler. Jüri heyeti 
Akadeınide yaptıkları tetkiklerden 
çok memnuodu,·lar. 

Bir esrar kaçakçısı 
mahkQm edildi 

Balıkesir ( Hususi ) - Recıep 
Yıldız adında me~hur bir esrar ka
çakçısı bir yatak arasında Barsa'· 
dan getirdiği 9 buçuk kilo esrarla 
birlikte yakalanmıştı. 

Earar kaçakçmnın muhakeme· 
ıi bitmiş ve R~cep 9105 lira aiır 
para cezasına, bir yıl hapse, 2 yıl 

da Smdırgıya sürülme cezasına 

mahkOm olunmuştur. 

eı======================================================================• 

llf ___ H_D_k_a_v_e__.IKunduracı 've Şeytan 1 
• A. Çehof 'tan • 

Noel rece1iydi. Mariya, çoktan ev 
fırınının ilıtündeki yataiıoa yatmış hor 
luyordu. Limbadaki gaz tamamen yanıp 
bitmiı, halbuki Feodor Nilov bili oturu· 
yor ve çalıııyordu. O çoktan işi bırakıp 
ıokaia çıkardı... Kolokoloiy ıokaiında 
oturan ve iki haf ta evvel çizmeleri ıipa· 
riş eden müşteri dno rene gelmiş, Feo• 
doru azarlamıı ve çiz.melerin muhakkak 
cimdi, sabah dııa11na lı:adar bitirilmeıini 
y • • ' 

Kolokolniy solcağında oturanlardan nefret 
ediyordu. Bu marmum görünüşlü, uzun 
saçlı, soluk benizli, büyük mavi rözlüklü 
ve kıııic sesli bir efendi idi. Alman ıoya· 
dına benzer telaffuzu güç alelicaip bir 
ıoyadı va ... dı. Sosyal vaziyetini ve ne iş · 
le uiraştıiıoı anlamak imkansızdı. 

İki btf ta evvel Feodor, ölçü almak 
için, ona gittiği zaman o, müşteri, yere 
oturmuş havanda bir şey dövüyordu. Feo
dor henüz selim bile vermemişti ki ha· 
van içindeki şey birdenbire parlamış ve 
parlak, kırmızı alev halinde yanmıştı, kü
kürt ve yanmış tüy kokmuştu, ve odayı 
öyle kesif, penbe bir duman kaplamıştı 
ki, Feodor dört beş defa akıırmak mec· 
bariyetinde kalmaştı; sonra eve dönerken: 
" Allahtan korkan böyle itlerle uğraş· 
maz " diye düşünmüştü. 

seydi ne kadar g-üzel olurdu 1 Ne g-üzel 
olurdu, eğer zeorinler yavaş yavaş yiye . 
cek bulamayan dilencilere dönseler, fakir 
kunduracı Faodor i1e zenginleşae ve No · 
el receai zavallı bir kunduracıya ~·fa 
tutsaydı 1 

Böyle düşünürken Feodor, çizmeleri 
hatırladı ve gözlerini açtı. 

Çizmeleri rözdeo reçirerek : 
- Bu ne biçim iş 1 diye düıündü. 

Feodorun arkasındao relen ürıiver· 
site talebeleri, zabitler, tüccarlar ve re· 
neraller onunla alay ediyorlardı : 

- Sarhoş 1 Sorhoş 1 Kunduracı dio
ıiz, ruhlu kösele 1 Dilenci 1 

Bütün bunlar güce ridecek şeylerdi. 

fakat Feodor aldırmıyor ve yalnız aağıoa 
soluna tükürmekle iktifa ediyordu. Lakin 
kunduracı ustası Var şov alı Kuzma Leb· 
yodkio lı:arıı11na çıkıp : " Ben zengin bir 
kadınla evlendim, atölyemde çıraklar çı· 
111ıyor, halbuki sen dilencisin, açlıktan 
nefesin kokuyor,, deyince Feodor artık 
tahammül edemedi ve Varşovalıyı kova· 
lamağa başladı. Onu ta Kolokolniy soka· 
iıoa kadar kovaladı. Müıteriıi kö7eden 
dördüncü evin en üst katında bir daire
de oturuyordu. Oraya (İlmek içio ozon, 
karanlık avluyu reçmek ve sonra insanın 
ayakları Rltında sallanan çok yüksek ve 
kaypıak bir merdivenden çıkmak lizınıdı. 

F eodor m İİ<Jteriıinin oduına girdiği z.ı. 

man o, geçen defa, iki hafta evvel oldu 
ğu ribi, yere otu•mu7, havanda bir şey 
dövüvordu . 

emretmişt•. 

Feodor hem çalıııyor, hem de : 

" Kurek ceıallndao farkaız bir ha· 
yat 1 diye konuşuyordu. İnsanların kimisi 
çoldan uykuda, kimisi gezınede, halbuki 
aen bir mahkOm gibi, burada otur ve ' . kimbilir kime kondura dılc ... ,, 

Kazara oyuyuvermemek için o, her 
dakikada bir masanın altından şi~eyi çı. 
karıyor, bir kaç yudum içiyor ve, her yu. 
damdan sonra yüzünü buruşturarak, yük
ıek ıeıle kendi kendine ıöyleoiyorda : 

" Lütfen ıöyliyebilirmiyim hangi ııe· 
bepten dolayı mü~terilerin rezdikleri şu 
dakikada ben onlara kundura dikmek 
mecburiyetinde bulunuyoram ? Onlar p•· 

Şişede birıey kalmayınca Teodor ma
sanın üstüne koydu ve düşünceye daldı. 

Aiırlaşan başını yumruğuna dayadı ve 
kendi fakirliiini, ağır ve ışıksız hayatını 
ondan ıoara zenginleri, onların apartman· 
larıoı, arabalarını, yüzlük banknotları dü· 
ıünmejo baıladı ... Eier ıo kerata zen. 

Çizmeler hazır, bense bili oturuyorum. 
Müşteriye götürmek liıım 1 

O çizmeleri kırmızı mendile sardı, 
riyindi ve ıokağa çıktı. Dışarıda, ynze 
iioeler gibi batan ince, sert kar yağıyor· 
du. Her taraf ıoiulc, kaypak ve zifiri ka· 
ranhktı, bava gazı fenerleri ışık verme• 
den yanıyordu ve her nedenıe sokak öy. 
le fena gaz kokuyordu ki Feodor tıkan• 
maia ve ökıürmeje baıladı. Kaldırımdan 
ridip gelen arabalarda zenrioler r•çiyor
lardı ve hepsinin ellerinde Jambon ve 
birer binlik votka vudı. Zengin kızları 
kopa arabalar ve kızaklardan başlarıoı 

uza.tarak Feodora bakıyor, dillerini çıka
rarak alay ediyor ve ılllerok baiıra· 

Feodor somurtarak : 
- Bey• fendi, çizmeleri 



Onlara borcumuz 
' 

Biz, bir taraftan dereden tepeden konuşn~kon, evi? 
• . koltug· un kol dayanacak yerınde sag çocugu genış b 

YAZAN 

Mareşal Von Rundstedt 
fa. ir ajaos haberi, Polonya 
E31Dnieper cephelerinde bü· 

1 

27 Mart Cııma 

Tlirklye Radyodlfllsyon poıtaları 
TGrklye radyosu, Ankara Radyoı11 

Memleket 7,30 Proıram ve 

ıaat ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif parçalar pL 

7,45 Aians haberleri. 

Alman yanın 
ortaklarından 

çektiği zorluklar 
YAZAN Yaz: har· 

ULUNAY eli karma karışık saçlarının araıı?da kay olmuş; sol 

e'-1-inde bir kitap; kendinden geçmiş; dünyadan ha~erl~kyl o~ .. d· f t l 
- - k" · · h · derın ı erm e ır ına ar Her zaman mat gorunen ışmırı çe resı, , 

ük işler başaran Alman komutanı 
~on Rundıtedt'in iyiloştiiini ve 
vazifesine yeniden başladığını bil 
diriyordu. 

Mareşal-vonLRundstedt a-oçen 
yaz, Mareşal ~ Budleony'ye karşı 
lıarbetmekte ,.. olan mareşal Llst'in 
pek de iyi bir netice elde edeme· 
mosi üzerine, bu komutanın yerine 
geçmek ,· gibi fÜÇ • bir vazife ile, 
Ukrayoa'ya ıöocierllmişti. 

8,00 Müzik: Senfonik parçalar 
(Pi.) 

NECMEDDIN bine yardımcı 
aramak, gü-

k b. d · · - - k d akit kitabı okumuyor, sankı mevzuu ya· opan ır onızan yuzu a ar s 
Mat"eşal Von Rundstedt altmış 

altı yaşındadır. Baba11 da subaydı. 

17 yaşında orduya tefımen olarak 

Başarı ilce biten bir, sıra hare. 
kattan "onra Sovyet ordularını 
Dnioper'in arkasına çekilmek zorun· 

8,15 

SADAK nün, iki tarafı 
da uğraştıran başhca meselesidir. Gö
nüllü zor bulunuyor. Sovyet Rusya 
lngiltereden hareket beklerken Al· 
manya, Mihver ortaklarından asker 
iatiyor. lıd taraf ta da pazarlıklar 
ve çekişmeler, kafa tutmalar ve 
kendini ağıra satmalar göze çarp

maktadır. 

şıyory. k ldum Okudutu kitabın ne olduğuna bak· 
avaş yavaş yanına so u • d h 
K k ar'-adac:ımın böyle heyecaolı olmasın a akkı var; çünkü · ·,. ve hemen yükselerek ken· 

gır mı,. 

8,30 Evin saati. 

tım : üçü I'. ... s K 1ı: b l 'b' b 
1. d '-. '-1 • da bizi de '' ezar as a e ,. fi ı ara a e ın e~ı eser çocu~ ugumuz " H . . . diıine parlak bir meslek hayatı te· da bırakan, von Rundstedt'tir. Ken. 

disi şimdi de Donetz havzasını mü 

12,30 Prorram ve memleket 

1aat &J'arı. 
·ı d- d h es ettiren bize kaptan ııtras ,. yıbı şımal kut· 
ı e unyayı evre ev • - ld 1 k •• 
b le 'f · · b larına çıkmayı goze a ırtan, ço a Vatson ,. 

min etmiştir. 
Kendisini politikaya bağlı bir 12,33 Müzik: Saz eserleri. 

12,45 Aianı haberleri. 

13,00 -

unu eşı ıçın uz ova 
"b" - 11 • • · 'rip başka bir seyyareye uçmayı düşündüren •• Ju· 

gı ı gu enın ıçıne gı ker olmakla itham edenler bu. as . 
lunmuştur. 1934 te, Berlin garnı-

dafaa etmekte olan cenup cephesi 
ordular grupuna kumanda etmek· 
todir. los Veroe ., in bir eseri... . . • • • 

,, Muzaffer Robür ., le tayyarecılıgın, ka~tan Nem~ nu~ ~otilüı'ü zonu komutanı iken askerlerinin 
nıasyonal Soıyalist azaları üzerine 
sal.iırmaları gorekliyordu. Bulgar kralının bu aralık Ber-

13,30 Müzik: Şarkı ve türldl• •1 d . it ılıaının ve daha buna benzer bır çok keşıflerın, ıcatların 
ı e enız a ıc • . . " . ·ı . f • b h" 1 l d 1 b- -k b b olan bu dibıoın şıar ,. ı ı mı ve ennı a ıs er• 0 u lor. 

line çağırılması Bulgariıtanın, ken 
dinden beklenen kan vergisine pek 
iıtekli davranmadığına, kaçamak 
yolları aradığına şüphe bırakmıyor: 

l
u yu 

8

1 a~ı ·1 " tıkmadan okutmak ,, tı . Jule~ Veroe, yalnız buna de· 
0 an eser erın 
•• 1 • manda okuyucuların ela büyük bir heyecan ve alalca uyandır-

Von Rundstedt'in bu ıırada 
istiyerek kareketsiz kalması, nasyo· 
nal sosyalistler için çok faydalı ol· 
muş ve M. Hitler'i minnettar bırak
mıştır, diyenler vardır. 

18,00 Proınm ve memleket 
saat ayarı. gı aynı za 

da muvaffak olmuştur. 
mıya · · · b d b- "le h · · Hükümdarları zıyaretıne getıren u a amın en uyu ususıyetı ço· • Dahiliye Vekaleti muhtar· 

lık teşkilatı yerine konacak yeni 
bir teşkilat proiesi hazırlamakta· 
dır. Bu proieye röre, büyük şebir· 
lerde her mahallede ücretleri bele 
diyelerce verilecek birer mahalle 
komiseri bulunacaktır. Bu komiıer· 
ler, muhtarların bütün vazifelerini 
göreceklerdir. 

18,03 Müzik: Fasıl ıuı. 

18,45 Ziraat Takvimi. Almanya, gelecek Rus harbı 
için ltalyadan, Macariıtandan, R~-

. d güçler•· manya ve Bolgarıstan an . . or 
. tt'.. bütün 7ardımı ıstıy . 

nın ye ıgı . bo an eien 
Bu isteğe en ıeııızc• . y . k 
ltalyadır. Bu harpte, şımdıye _a-

cuk düoyaaaoa karşı yaptıiı büyük hizmettir. Memleketimizin o zamanki 
çocukları memleketimizde en büyük edebiyat mecmuasını kuran bir 
adamın mahşere kadar anılacak himmetiyle bu zevke iştirak ettirildiler. 
Bizler o devrio çocuklarıyız. Jules Verne'e ve Ahmet ihsana neler borç
lu olduğumuzu unutmadık. 

Von Rnndıtedt, vazife ve itaati 
her türlü telakkinin üzerinde tutan 
Prusya askeri zümresinin mükem. 
mel bir nümunodir. 

18 55 Müzik : Beethoven'" 
oda müziği eserlerinden. 

Yaylı sazlar kuarteti, op 1 
No. 5. Şimdi çocuklarımıza karşı olan manevi borçlarımızı ödüyor muyuz? 

h• b"ır kazanca konmadıırı, dar ıç . 
batta Afrika imparatorlugunu kay· 
bettiii baldo Herdeki hesap günü · 
ail düşünen ltalya, nasılsa giriştiği 
bu işin sonuna kadar Almanyanıo 

yanından ayrılmamak, ona harbi 
kazandırmak için elinden geleni 
- çok o lmasa da - yapmak zo
rundadır. Başka çıkar yolu yoktur. 

Bu suale tereddütsüz 1 ' Hayır ,. diyec~ğim . Çocukları " eğlendirerek. 
öğretmek ,, için eskiden olduğu gibi elimizdeki çare yalnız kitap değil· 
dir; sinema ve tiyatroyu da oeşriY,ata ilave edebiliriz. . . . • 

Harbin başlangıcında von Run
dstodt Polonya' da harekatta~ bulu· 
nan ordular grupuna komanda et
miştir. Krakovi'yi zaptetmiş ve Poz 
nanya'da toplanmış olan Leh ordu 
ll\rının mukavemetini kıran geniş 

çevirme hareketini başarmıştır. 

Flander ve Fr.naa seferlerinde oy· 
nadığı parlak rol dolayısiyle maro· 
şal rütbesine yükseltilmiştir. 

Çalanlar: Gilbert Back (1 
inci keman); izzet Albayrak (2 

Fakat evveli neşriyatı ele alalım. Bugünkü romanlar, resımlı bıka. 
l r d"iişmiyen manasız zırva mevzulardır. Bunlar bir çocuğun ilim ve 

~r~a: hamnlesino, şahsi meziyet ve deierino, bir fazlalık ilave edecek 

• Okul disiplin kurulunca 
bir veya iki yıl okuldan uzaklaştır· 
m• cezası ile cezalandırılan talebe· 
lerden bu müddet içinde askerlik 
çağına rirmiş olanların tecil edile· 
miyeceği Maarif Vekileti tarafın· 

dan alakadarlara tamim edilmiştir. 

inci Keman); valtor Gerhardt (Vlol 

Mesud Cemil (Violonıel). 

19,30 Memleket ıaat ayarı y 

mahiyette deiildir. . 

S. maya gelince : çocuklarımız kendilerini alikalandıracai- bır va· Aians Haberleri. 

Bulgaristan, Mihver def terine 
yazılarak Balkanlarda Alman ordu
suna geçit vermiş olmayı, aldıtı 
yerlerin karşılığma yeten hizmet 
sayıyor, bir de Almanya uğruna 

Rusyaya kadar gidip boşana ölme 
yi bir türlü gönülsiyemiyor. Bunun 
için düşündüiü sebepler var: 

Başta geleni, Bulgar balkının 

yüreğinde Rusya ıevgiıinin hali 
silinmemiş olması ve Bulgarların 
- bugünkü hükumet politikasma 
raimen - Ruslara sil iıh atmaktan 
çekinmesidir. Koministlik akımları 
da Bulgaristanda epeyce yiv bul· 
muştur. 

Bulgar hükömeti, hem Rusya· 
ya asker gönderilmesinin memle· 
kette naııl karşılanacağındac, hem 
de oraya gidecek tümenlerin nasıl 
döneceklerinden çok kaygılıdır. 

Bulgaristan yiyecek bakımından 
şimdiden sıkıntıdadır. Bu mevsim· 
de yüz bin kişinin yabancı ülkeler
de ıilah başına gitmesi ekim işle· 
rine çok zarar verebilir. Bo da, 
Bulgariıtanın kaçınmasına başka 
bir ıebeptir. 

Bu yaz. sonunda harbin ve Av 
rupanın nasıl bir durumda kalaca· 
iını keıtiremiyen bnlgaristao, olu 
ra olmaza karşı az çok söz sahibi 
görünmek ve kendini ilerde koru· 
yabilmek için elindeki kuvvtıti sak 
lamak istiyor. 

Kral Borisin, böylece düşün
düğü ve ileri ıürdüğü ve süreceği 
aebepler ne olursa olsun Bulgaris· 
tan, gördüğü iyilildere karşı bor· 
cunu ödemek zorunda kalacaktır. 
Çünkü kendiıine Berlinde, Bulga. 
riıtanın ölümde dirimde Almanya 
ile birleşmiş olduğu, bugünden va
zifeden kaçınır ve Almaoyanın za· 
ferine yardım etmezse daha şimdi· 
den «yeni nizam» dışında bırakıla 
cağı açıkça söylenecektir. inandı· 
rıcı tek 1ebep olarak, Türkiye sı
nırından gelecek tehlikeyi bekle· 
mek vazifesini üzerine alamadığı 

için Bulgaristan, şimdi Türkiye -
Almanya dostluğuna kim bilir ne 
kadar kızıvordurl 

Macaristaola Romaoyaya ge· 
lince, bu iki memleket Almanya 
yanında hayli dövüştü.lor, epeyce 
insan kaybettiler. Yeoı ve daha 
bllyük verıri günü yaklaşınca 
aralarında her nedense birdenbire 
kav&-a baş göıtHdi. Romanya, 
=~•nıilvanyayı geri almak istedi
ırıııl .•çıkça söylüyor, Macaristan, 
ıankı tehlike aezorek Romanya sı· 
nırlarına ordnl - d . l'-' . ar gon erıyor. ıı.ı 
Mıhvor meınleketi· b" d 'd" 

d 
_ • ar ara a, rı ıp 

Ruıya a dovüıeco'-l . b' b. l . • .. erıne, ır ır e-
rıle boguşmaya hazlan .b. b' 

ır gı ı ır 
tavır takındılar. Derdi b d 

aşın an 
aşan Almanyanın peşine t '-d _ 

a .. lfl 
bu yaramaz çocukların yeraj .. • ~ Ve 
sırasız coşkunlugunu nasıl karıda. 
dağını bilmiyoruz. Fakat, ne Ro. 
manyanın Rusyada yıvıi özverilere 
karşılık Transilvanyayı ister görün 
meıine, ne de Macaristanın Romen 
tehlikesini bahane edip Rusyaya 
birkaç tümen daha yollamaktan 
kaçınm&1ına kulak asacağını san· 
•ıyoruz. 

cariatao - Romanya kav 

ıne b . • d 
ka rörmek için " mavi kaş ., gibi bir film beklemek mec urıyetın e- 19,45 Müzik: Ôğrondiiimiz t 

dirler. . . b- -
Almanların " Emil ve Detektiv'ler ,, adlı çevirdiklerı fılmden utun 

iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

k.üler. 
20,15 Radyo ıazetui. 

pedagoglar bah9ettilor. 
Bu mühim eser çocuklarda soğuk kanlılığı, toşkilitçılıiı, birleşme· 

yi, fazilete hürmet ve muhabbeti, fenalıiı müşterek bir düşman gibi ta· 
oımayı öğretiyordu. Bütün dünya sinemalarında yalnız çocuklar değil 
büyük adamlar da bu filmi seyretıiler. 

<Nisan ekmek kartlan tevzi edilecek) 

20,45 Müzik : Ôirondiiim 

marşlar. 
21 00 Konuşma (lktisad saa • 

1 

21,15 Temıil. 
Çocuk tiyatrosunda çocuklara yalnız dev masallariyle heyecan ver 

meyi hiç doırru bulmuyorum. Yaşadığımız hayatta bir genç dımağda fır
tınalar koparacıık neler var 1 1 r - Nisan ekmek kartlarının tevziine 28 Mart 942 Cumartesi gü· 

nünde-;. itibaren başlanacak ve 1 Nisan 942 Çarşamba gününe kadar 
devam edilecektir. 

22,00 Müzik: Radyo Salon o 

kestraıı. (Violonist Necip Aşk.an) 
1 • winter: Marı Neşriyat vadisinde yapılacak şey gayet basittir. Maarif Vekaleti 

Ahmet Ihsan Tokgöz tarafından tercüme edilen eserleri - dil bakımın· 
dan biraz tadilat yaptırarak - ' o nefasette olmak şartiyle yeniden ta· 
bettirse çocuklarımızı manasıı, idealsiz kovboy hikayelerinden kurtarmış 
olur. 

2 - Tevziat furunlarda ve Ziraat Bank&11 arkasındaki ekmek ıatış 
yerinde her gün saat 7 den 18 e kadar yapılacaktır. 

3 - Ek.ııek kartının alınabilmesi için Mart ayı kartlarının yazılı 
kısmının nüfus kağıdı veya nüfuı müdürlüiüoden alınan müracaat ki· 

2 • Soppo: Hafif silvari 

ver türü 

3 · Chriıt: Marş 

Jules Verne'in ve Ahmet Ihsan 
cuklarına karşı borçlarını ödediler; 
borcumuzu ödeyemedik!. 

Tokgözün nesli o devirlerinin ço
fakat biz devrimizin çocuklarına ğıdı ile birlikte memurlara ibrazı _lazımdır. . . ~ 

4 - Ağır işçi kartlarının darıtılma11 Beledıyedokı buro tarafından 

4 • Epetrich: Marş 

5 • Rossini: Semiramiı'd 

Uvertür. 

bir tarafı da Avrupada kurulacak 
Mihver nizamına örnek olarak atı

lan ilk düzeltme ve paylaşma adı
mının, bir yıl bile ıürmedt>n ge• 
çimıizlikler doğurmasıdır. Mihvere 
bağlı iki devlet arasında isteyerek, 
gönül hoşluğu ile durulan küçük 
bir düzenin sönmez kin tohumlar 
taşıdığı şimdiden ve böyle nazik 
bir zamanda meydana çıkarsa, ya· 
rın için tasarlanan geniş Avrupa 
nizamının ne büyük kargaşalıklar 
hazırlıyacaiını kestiı mek güç ol· 

maz. 
Toprak '. hırsı, genişleme, bü· 

yüme hevesi gözleri bürüyüp her· 
kes kendini, hizmetinden vazgeçil· 
mez kahramanlar saymaya başla
yınca ışın içinden çıkılmaz olur. 
Bu harbin şimdilik küçük millet
lerin ahlakında yaptığı kötülük bu 
dur. 

ı l 

• Karşılıklı 
ablukanın 
tesirleri 

YAZAN 
ABiDi N 

DAVER 

Denizlere bakim 
olan lngiltere'nin 
sevkulceyş'inde, 

hasım memleket· 
lerin ablukası mühim bir rol oynar. 
Abluka, deli gömleiine benzer. Bu 
römleği Amerika'da azgın mahpuı· 
lara da giydirirler. Gömlek, sardı. 

ğı vücut üzerinde yavaş yavaı te
sirini gösterir; uslandırır. Abluka 
da, öyledir. 

Bu silahın tesiri tankın, tayya· 
r~nin, topun tesiri gibi hemen gö
rünmez; faht zamanla kendini rös. 

terir. 
Geçen Büyük harpte, abluka, 

Almanya üzerinde, harbin ancak 
dördüncü yılında müessir olabil· 
mişti. Gerçi, o zaman, Almanya 
ıözün tıım minasile aç kalmış Cle· 
iildi; fakat ablukanın sebep oldu. 
iu bir sürü mahrumiyetler ve ek
ıiklikler, maddi ve manevi sıkıntı. 
l~ra ••hep olarak Alman milletinin 
11olrlerini boz t mu5 u. 

General Ludendorf'un 1918 
martında başladığı ve harbi zaferle 
bitirece~ini ümid ettiği büyük ta
arruzda, Alman a1kerleri 1oıiliz 

( Tan'dan ) 

depolarına vardıkları zaman, düş

manı takipten vazreçerek karşıla· 

rına çıkan bol yiyecek ve içeceie 
müthiş bir hücum yapmışlar ve bu 
yüzden kendileri için de, hücum• 
ları için de pek kıymetli zamanlar 
kaybetmişlerdi. 

· Almanlar da, ablukaoın Ö· 

nemli tesirini anlıyarak logilizlerin 
deniz üstü a blultasına, denizaltı ab
hıkasile mukabele etmişlerdi. Al- 1 

man denizaltıları lngiltereye ridip 
gelen vapurları o kadar çok batı · 

rıyorlardı ki 1917 temmuz ve ağus· 
tosunda lngilterenin açlıktan teslim 
olacaiı hesap ediliyordu. Gerçek· 
tir ki Alman denizaltı ablukası, ay
nı şiddeti muhafaza etmiş olsaydı, 
lngiltere 1917 ikinciteşrioinden son· 
ra dayanaıoıyacaktı. 

Almanya ile ltalyadan ve in· 
giltero ile Rusyadan gelen haber· 

• 
ASKERLiK 

yapllacaktır. Bu gibilerin muamelelerinin ikmali için şimdiden büroya 

müracaatları. 
5 _ Alınacak ekmek kartlarını kaybedenlere yenlıi verilemiyece· 

ğinden bundan sonra kartların iyice muhafaza e~~meıi ve knpoolann 
kesilmek ıuretile ekmek almma11 ıayın halkımıza ılan olunur. 

1841 27 -28 

ler, karşılıklı ablukanın, dört mem· 
lekele de tesirleri görülmoie baş· 
ladığ-101 gös~riyor. Çünkü bu mem· 
lf'ketlerde, insanların gündelik ihti-

ba~ka yapabilecekleri bir şey yok. 
tur. lngiltere ile Ruıyaya f'olince, 
onlar için, dava, Mihver denizaltı 

ablukasmı yarabilon gemileri çoğalt· 

maktan ibarettir. Fakat denizaltı 
harbinin mevıim icabı daha şiddet. 
li ve daha teıirli olaı:aiı aylar da 
yaklaşıyor. 

Holiıa, karşılıklı ablukanın te-

22,30 Memleket Saat Ay 

Ajanı Haberleri ve 

22,45 -
22,50 Yarın ki 

kapanış 

Bonalar. 

Proıram 

TAI-i::VİM 

27 Mart 1942 
CUMA 

YILı1942 - A Yı 3 Gün: 86 Ka11m 
Rumi 1558- Mart 
Hicri 1561- ReblGlevvel 

yaçları, her gün biraz daha sıkı 
tahditlere tabi tutulmaktadır. Al· 
manya ve 1talyada vesikaya bağlan· 
mış olan maddelerin miktarı, rit 
tikçe azalmaktadır. Yeni mahsul 
alınıncıya kadar bu darlıkların do· 
vam edeceğini, belki de daha arla· 
cağını söylemek yanlış olmaz. 

sirleri görülmeie başlamıştır. Barış 

1 zamanında yapılan stoklar erimek. -------------
tedir. Bunları yeniliyomiyen ta,af, \ Bu 
mllddi ve manevi yokınlluklar için· Gece 
de, mağ!Obiyote doj'ru bir adım at 

Mihver milletlerinin önümüzde· 
ki aylarda Anglo-Sakson abluka-
11nı yarmalarına imkan olmadığı 
için, onların kemerlerini sıkmaktan 

mış olacaktır. 
( Cllmhurlyet'ten ) 

Ali Nasibi 
( Y ageami yanında ) 

Uçak Gemilerinin Bu Harpte Rolü 
•=================~=:=:::===~~===:;===:=========~=:=:=== İngiliz bahriyasi Ark Royal'ı kaybetti, fa· tayyareleri düşmanı ararlar, durumunu ve ye altındaki haorarlarıo aıaoıörlerile inip~ ~ık 

kat 0 şu tayyare gemilerine sahiptir: rini tayin ederler. 4 - Tayyareleri gemi ka- ia müsait olmalıdırlar. Ve daima deoızın 
lllustriouı, Furiouı, Formidable, lmplacab· filelerini hava ve denizden gelecek taarruzlara kantıları tesirinde olan gilvertey• ç.ok ya 

le, Earle, Vi~torious, karşı korurlar. 5 - Tayyareleri, harbin ibti- bir süratle inmelidirler. Ba tayyarelerın dm 

Yapıda olanlar da şunlardır: lndomitable, yaçtarına göre bi' limandan diğer limana ta- inme vasıtaları vardı~. . 
9111 

ıillbı 
105 

ilk t 
lndefatgable. şırlar. Bir tayyare l'emlsıoın 

Başlangıçtaki güçlüklere rağ'men tayyare Taşıdıkları tayyarelere göre, bunlar bir tur. Bu top iki ıaretle kullanıl~~. Hem t.::f 0 

gemileri deniz filolarının deierli birer rüknü korunma ve saldırma vasıta1ıdırlar. Fakat ne rak hem de makiaeli tD!ek 11

11
1 aite! er 

d k ı.· t ·ı · '- l 1 rüverteyı eoge ere ortm• olduklarını ispat ettiler. Taranto taarruzun a yazı ıı.ı; ayyare gemı e~ı en son uyıp ara gö Uçuş ybapıtaobırıkmak için, bu toplar açq 
onların rolleri çok deierli idi. re kolay birer hedeftirler. En üıt uçma rüver- ve ser es . . . . ı. 

1 • ~ b" '-'ld hl . · ıe'llİJellDI aşan fODllnın yan rın Harpten önce tayyare gemi orınin kolay leleri agır ır şeıı.ı e zır ı olamaz, çünkü ıu vertesıoıa . d k ._ - ._ balk 1 
d ·re şeklın e l ıı.ilçuıı; on ara 1 taarruza müsait bulunmaları meselesi çok üzün - kesiminden yukarı fazla ağırlık olursa manevra yarım •• 

tü verici idi. 22.000 tonluk Courageouı 1939 kabiliyeti güçleşir. leıtlrilmİltlr. 
eylOlünde bir Alman denizaltısı tarafından ba· Su toplar ancak geminin yan tarafl 

Tayyare gemileri uzak mesafelerden büyük af'l/O yapabliirler. Ark Royal'in ve dijer 
tırıldıö-ı zaman bir çok kötümserler üzüntülo· b' h d f l '- l f 'J ı 

• ır e e o araıı; görünürler. Bulunduk arı 1 0 • zerlerioin mitralyöz ateşlerine karıı bir ç 
rini açıkça söylemişlerdi. Courareous'un kay. 'd' · ·ı. l ' 1 t yare 

nun gı ış ntııı.ameti ne o ursa o ıun ay levbı ile mahafazab on altı çift topa var 
bını 1940 haziranında Norveç'e yaptıgı muvaf- · · • - • istika· 

gomısı tayyarelerini uçurmak için ruzgar Geminin bacası etrafındaki mitralyöz yay 
fakiyetli bir harple Glorious'un batması takip metine dönmek zorundadır. iten ile tayyare gemiıioin hava hücumlarına k 
etti. Tayyare gemisi kendisini korumak) 1~1: dDt: korunma11 temin edilir. 

B k 1 t hl'k l' 1 rd t d' l . - lr ve on ar G d b'I . ._ u ayıp ar, e ı e ı su a a ayyare ge- ı avcı tayyare erme guven . denizaltı emi a ı inıo ıı;orunması meseleıi 
milerinin kolay hedef teşkil ot l i k l o r i fik· man bombardıman tayyarelerıoe ,::iıioio ya- dir, fakat yan hraflarau zırhı kalın ve day 
rini verir. Fakat Akdenizde lllustrious'un, Ark gemilerine saldırır. Bir tayyare ve onu ko • bdır. 

.d l balaoar 
Royal'in ve Eagle'in yaptıkları işler göz Önüne nında daiıoa torpı 0 ar Böylece tayyareler ve remi biribirl 

getirilirse deniz harplerinde onların fayd&11 İn· rurlar. Bir tayyare ge. her cihetten tamamlarlar. Ark Royıl kayıbl 
kir edilemez. Taşınan t11ggtır~ misinin ta ı ı d ıiı riliz denizciliii için acı bir olaydır; fakat 

Tayyare gemi. Bir tayyare gemisi bet Ark Royal'de olduğu ribi 62 den nun yerine yenileri konulmaktadır. Tan81'8l 
'f - - 1 ou-ı· tayyare ıayısı .. 15 L d d • . . B ·1 . • h • f -..1-la·ı l • • •ç • vazı e gorur: - H 't oldag·u gıbı e .-.a ar egışır. u mı erının er ıeye rarm•n •T-

erının flatıı esı b b- l rın erme• e , • b b d 
_________ __, man ava ucuma · t lor tek yerlı avcılar, pıke om ar ıman 111retle iokir edilemez. 

dan harp gemilerini korumak için avcı tayya· ayy::;f tayyarelerinden ibarettir. Onların her Tayyare ,...ilerinin dratleri 
releri. urorur. 2 - Bombardıman tayyareleri. ve l · '- d • · "k t' l d • d .--n-ı-.ı-......_fGW.._ 

.,. ne kadar ıekil erı çoıı. •rıt• ıp er • tM •• ...---
harp remilerinin toplarının m•aıili dııındakı 
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Tan Sineması 
BU AKŞAM 

Macera ve Heyecanlar filmi yaratmakda rakipsiz olan 
genç. cevval ve ateşli Artist 

Georgf! Obrien 
Tarafından Büyük bir kudretle yaratılan 1941 ve 1942 

Senelerinin en Heyecanlı ve en büyük sergüzeıtler filmi 

Kanunsuzlar geliyor 
Büyük ıerüvenler filmini sunuyor. Macera ve Heyecanlı 
fitimler sevenlere bu fevkalide filmi tavsiye ederiz. 

lldfJeten: K · hkaha Kralları iki se11imli arkadaı 

Lorel ve Hardy'nin 
Yarattıklara Mevsimin en t•n ve en gUzel 

Komedisi 

Acemi Aşıklar 
TÜRKÇE 

Umumi istek üzerine bu programla ds 
devam edecektir. 

iki Buyuk ve mükemmel film Birden Ü k İİID 
Dt V allı: 
rita u•'-----------------

İb~mi~ Pek Yakında ' 
•"ıı dat 1 
u,m

00 t Çin Batakhane eri 
k'tm 

·ae ::!~ Esrar ve korku filmi 
(veı

1

·-.---------------------aJd• • 

~;:~ - Emlak ve arazi 
!~~i;: Satılıktır 
ı-ra t ı.- Mersinde : Belediye dairesi karşısındaki Otel, Maga

•i11~ rı: &a ve Yazıhaneleri havi Büyük çimentolu binanın yirmi dört 

- ... ~ - . .. 

ASRI SINlEMADA 

s;,~';;" BU AKŞAM s;:;;• 
28 Mart Cumartesi akşamından 

itibaren 25 senede bir tane çıkan film 

ilahi bir aşk .. Ulvt bir gönül macerası 
Y •rat•nlar : 

Robert Taylor - Vivien Leıgh 

Türkçe Sözlü 

Vaterlo Köprüsü 
Dikkat : Bu filmin birinci, ikinci ve 

ücüncü akşamlan icin mahdut localar kal-. . ' 
miştır. istical ediniz. 

Nazarı dikkate : 
Bugün gündüz ve bu akşam 

Sinemamızda ilk mektepler 
temsili verilmektedir 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı 

Adana Birinci icra memurluQundan : 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduku : Tapunun mart 341 tarih ve 33 No. sında kayıtlı 

Bllyük Dikili köyünde vaki tarlanın 3l de 9 hissesi. 1 ··r. 8 . h' . 
lı d, ko laiuede ikı ıascsı 

·yle ~aı; 2.- Tarsusta : Berdan fabrikası denilmekle maruf Çırçır Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, ıokatı nu-
ca~ .. ye prese ve Buz fabrikasının yarısı _ J maraaı : Büyük Dikili köyü, 
tni ız lı 1 3.- Adana'da : Köprüköyünde altı parçadan 324 donftm Takdir olunan kıymet : Tarlanın dönümil 35 liradır. 
y•hdarı 1 

4.- " : Abdioglu köyünde üç parçadan 171 donftm ı Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat : Adana birinci icra 
ı~hne~~e:, 5.- ., : Sakızlı köyünde 103 dönüm arazi satı - daireıinde 24.4.942 cuma ve ikinci satışta 4.5.942 pazartesi 

N yrıil m bktır • günlerinde saat 10 dan 12 ye kadardır. 
d u medı1 istekli olanlann Ad; na' da Salih. Bosna F abrikaıında Ve-
11nı • reıe Mümessillerine müracaat etmelerı . 
•"' 8Jlj. 25-26-27 1834 

,,ı ····-------------------------------:---------------
(!~<;:: T. iŞ BANKASI 
1 e"••1111 1 ık ı ç• ı Küçük tasarruf hesap arı 

a ,ındü 1 9 4 2 1 K R A M 1 y E p L A N 1 
('ae 

1
c• _• c K e ' 1 D E L 8 R ı 

11addul /. 
k alma

1 
$abat, 4Magı•,JA#ado•,2 kincite,,.in tarllalerinde gapılu. 

.,~a••ı ,,. 1942 iKRAMiYELERi ---• 
• tl•le pt t Adet 2000 Uralık 

çPul ıterilı ı 
3 

lOOO .. 
2000. 
3000. 

caan 2 " 
nep; Dtlic 2 ,. 750 .. - 1500. 
.. r. timiz ı 3 ,, 500 ,, - lSOO 
~· ~IU\l\ . • atıı 1 o •• 250 " - l.JVUo 

Lira 

•• 
\ ,, 

" 
qabıt_..i. . ' 40 100 4000 
ba~11ı ını " ,, - • '' 

• 
1 

bitmi SO ,, 50 ,. = 2500. ., 
~ ar f 200 2c. - 5000 - " ri ,ae ar 1 " J ,, • 

aıillt. dıd 200 " 1 o •• - 2000. - " 

m•l'~l•r 'ı TUrklye 1, B•nk•aın• p•r• J•t1rm•kl• J•I· 
n, t ~:~ •ız p•r• blrlktlrmı, ve t•lz •lmıt olmaz, •rnı 
t;_, 3 . '~m•nd• t•lllnlzl de d•n•ml• oluraunuz. 377 
. rr ı •• kle. 

~·' • • 
c""' lı:o . 

:::.~~=:~~· Zekeriya özv·EREN 
.. lba1ıll 

bi:•:;:? ~t Dahiliye - Ka~ın" v~ idrar yolu Hastalıkları 
r.,dim~hd~~ Hastalarını gunun her saatinde kabul eder 
a ıbıreoı . 
iabı nıı . F Cumartesı ve Çarpmba günleri ıaat 3 - S e 
•• [ 1 

t ıç rüo kadar parasız 
, rav•tae far ADRES : KuruktiprU Trahom Dlapanaerl 
~ ı!itap r< kartısınde. 1701 1 - 15 

~:,~:: ~·. BAYANLAR' 
alarLJndan • ---~ 

~~;~ d:; :K··y·E rti· t' IM''Abi~ri~ ·;/L'E· Y•~· i"L olar 
C" lelecek 
.ııaıla böyl Asıf Sinema catltlesi , Camhariget 

t • Hl birlii _ _. olcalu lcarıısıntla Dispanser sokak 
a11 ıd1r. BiJ !--~~~;.;_;~.;_---------

ADANALI DOKTOR 

1 - işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 1.S.4.942 tari• 
hinden itibaren942/927No.ile Adana 1. ci icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıİdır. handa ya· 
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler. işbu şartnameye ve 
942/927 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirik için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sa~iplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
m uriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde baklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmuından 

hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunlan 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beıini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala- . 
caklannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacakhlann o gay· 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri· 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Bu gayrimenkul yukarıda gösterilen 24-4-942 tarihinde 
Adana 1. ci icra memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 184z 

ALSARAY SINEMASI 
BU AKŞAM 

1941 Venedik film müsabakasında en büyük sanat mükafatını 
kazanmış olan ve Avrupanın yeni ve cazip yıld111 

[Assıa Norris) ile sanatkar artist [Gıno Cervı] 
tarafından bir sureti feukaladede garatılan, bütün kolp• 
leri en derin gerin den kanatan... Bütün gözleri en sı· 
cak yaşlarla gıkagan... Bütün gönülleTe aşkı, iztirabı 

ve saadeti dolduran eşsiz /ilm 

Aşk Uyanırken 
Şaheserini Takdim Ediyor 

Bir oöz yası ... Ebedi bir ask romanı olan bu 
fevkalade film SİZİ celp ve teshir edecektir. 
ILA YETEN: Sonsuz istek üzerine Al
man sinemacıhğının bir harikası olan 

Arabacının Kızı 

DUNYAŞKA 
Bu projramlada devam edecektir. 

DlKKAT: izdihama meydan verilmemui için biletlerinizi ründ üıı:· 
den aldmn1z. Numaralı kolto\tlar sat ılıyor. 

Telefon 212 

Pek Yakında 
ABDULVAHAP'ın 

3 Senede bazırladıtı en güzel ve en acıklı filmi 

MES'UT GDNLEA 
Türkçe sözlü - Arapç:ı şarkılı 

ilkokullar 
Koruma Birliği 

· Bugün saat20.30da ASRI Sinemada 
fevkalade müsameresini veriyor. 

Loca ve numarah biletler kalmamış
tır. Duhuliye ve balkon biletlerini bü
yük rağbet karşısında yersiz kalma· 
mak için gündüz sinema kişesinden 
alabilirsiniz. 

BilOmaam Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

, 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi alltı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine· 

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 

demir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eıki istasyon karakolu karşısında DEMIRIŞ 
· Telgraf adresi : Adana DEMlRIŞ 

lmtlyaıı: Sahibi ı Ca•lt ORAL 
U. Nqrlyat MDdBrll 1 AYUkat 
IUfat YA. V1lRoc1LU 

Ta bela-Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat: 
Uzunzamandan

beri lstanbul, An
kara ve lzmirde
çahşmış olan de 
ğe rli sanatkar 

Faik Gülenay 
atölyemizde ite 

· başladığını bildiririz 

Ba.ıldıtı Y.,r ı ( BUGON) 

llatb•a•ı - A...t••• 

pdır•aı .. , 

<:.~0:=~~~· GENERAL ELECTRIC RADVOLARI 
~if: ;; Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Hiiz Akümülitör Ve Cereyanlı Olarak Çalış°an Her İki 
~:~:;:.:.rertibatı Hivi Yeni Model (GENERAL ELECTRlC) Rady,olan Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 

' atd ,. ' kk . . C Ih d . d•- azarı Di atını e e eriz. 


